
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -Okresní sdružení   K a r v i n á 

se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 

email:osh.karvina@cmail.cz  
 

 

Zápis z videokonference okresní odborné rady mládeže 

 

konané v pondělí 15. listopadu 2020  
 

 

Přítomni:  okrsek Havířov    Mgr. Jana Urbancová 

okrsek Havířov    René Bulava 

okrsek Orlová     Ing. Jana Grygerková 

    okrsek Český Těšín    Pavel Koláček 

    okrsek Český Těšín     Mgr. Lenka Pinkavová  

okrsek Havířov    Ladislav Kala 

okrsek Havířov    Ing. Jana Sikora   

okrsek Bohumín     Mgr. Lucie Bednářová 

okrsek Karviná    Petr Dinič  

 

 

Omluveni:  okrsek Karviná     Pavlína Musilová 

okrsek Orlová     Tomáš Pindur 

okrsek Bohumín    Michal Mlynkec  

        

 

Host:   náměstek starosty OSH Karviná  Petr Durčák 

 

Program: 

1) Dotace VČA v roce 2020 v jednotlivých okrscích  

2)   Dotace na materiálně technické zabezpečení 

3)   Dotace na vzdělávání 2020 
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1) Dotace VČA v roce 2020 v jednotlivých okrscích 

Z 26 kolektivů pracujících s mladými hasiči doložilo 13 z nich akci pořádanou v SDH 

fotografiemi a prezenční listinou. Sbory, které pracují s dětmi díky tomu dostanou tašky se 

sportovní výbavou: medicimbál, švihadlo, stopky, posilovací gumy, tréninkový žebřík a mety. 

Dále kancelářský materiál jako fixy, pastelky, nůžky, lepidlo papíry, malování na obličej, 

propisky. 

Členové odborné rady mládeže si vyzvednou balíčky pro SDH v okrscích u paní Hadynové 23. 11. 

a rozvezou je jednotlivým vedoucím mládeže. 

 

2)   Dotace na materiálně technické zabezpečení (MTZ) 

Z krajských dotací bude pro náš okres zakoupeno: kladina 8/4 m, 150 bariéra, dokoupení 2 ks 

džberovek a rozšíření seskokové plochy domečku 1m. 

Z okresních peněz bude zakoupeno: 5 ks vzduchovek, tunel na CTIF, optická čidla na PÚ CTIF, 

kyblíky, startovací bloky, ovládání k časomíře.   

 

3)   Dotace na vzdělávání 2020 

Vzhledem k nařízení vlády ČR není možné pořádat školení dle klasického režimu. Náhradní řešení 

je uspořádat školení online. Termín konání školení je 27. – 29. 11. 2020. Lze takto uspořádat 

pouze školení pro vedoucí, kteří potřebují prodloužit platnost či případné zájemce z řad nových 

vedoucích, avšak bez udělení kvalifikace. Noví vedoucí budou mít školení na jaře, pokud to 

situace dovolí. Předpoklad konání březen/duben. Členové OORM osloví vedoucí ve svých 

okrscích, kterých se školení týká a vysvětlí jim náležitosti týkající se tohoto školení. Průběh a 

organizaci. 

 

 

 

 

 

 

 
 


